OBEC CHYŽNÉ

na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3. písm. g) a n) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení zmien a doplnkov a v súlade s ustanoveniami § 3 až § 6 zák. NR SR č. 282/2002 Z.z v
znení neskorších predpisov, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov (ďalej len zákon o

držaní psov) vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie
č.3/2010
o podmienkach držania psov na území obce Chyžné

Návrh tohto nariadenia /VZN/ :
Vyvesený dňa: 9.11.2010
Zvesené dňa: 26.11.2010

Ján G r e g u š
starosta obce

§1
ÚČEL ÚPRAVY
Účelom tohto VZN je utváranie a ochrana zdravých podmienok, zdravého spôsobu života občanov,
zabezpečenie verejného poriadku a úprava podmienok držania psov na území obce Chyžné.
§ 2
PREDMET ÚPRAVY A POSOBNOSŤ
1. Toto VZN sa vydáva s cieľom upraviť podmienky evidencie a vodenia psov, ako aj súvisiace
podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev na území obce Chyžné.
2. VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.
§ 3
VYMEDZENIE POJMOV
1. Zvláštnym psom je pes:
a) používaní súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona,
b) používaní horskou službou,
c) používaný pri záchranných prácach, pri plnení úloh civilnej ochrany,
d) poľovný pes,
e) ovčiarsky pes,
f) vodiaci pes,
g) používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo
národného skúšobného poriadku.
2. Nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby
bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v
krajnej núdzi.
3. Voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo
zariadenia na chov. Za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez
vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku
ovládaný osobou, ktorá ho vedie.
§ 4
EVIDENCIA PSOV
1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha
evidencii psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od
uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku
prevažne nachádza.
2. Evidenciu vedie Obecný úrad v Chyžnom.
3. Do evidencie sa zapisuje najmä:
a) evidenčné číslo psa,
b) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,
c) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,
d) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
e) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na
území obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu
držiteľa psa,
f) úhyn psa,
g) odsťahovanie psa,
h) strata psa.
4. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie podľa ods. 3 je
držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočností alebo údaja oznámiť Obecnému
úradu v Chyžnom.
5. Obecný úrad v Chyžnom vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú
známku psa, ktorá obsahuje evidenčné číslo psa, názov mesta, kde je pes evidovaný
a údaj o tom, či je pes nebezpečný. Známkou umiestnenou na obojku psa preukazuje

držiteľ totožnosť psa. Údaje o tom, že sa stal pes nebezpečným sa zaznamenávajú do
evidencie.
6. Evidenčná známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu
známky je držiteľ psa povinný do 14 dní od týchto zistení oznámiť Obecnému úradu.
7. Prvé vydanie evidenčnej známky psa držiteľovi psa je bezplatné. V prípade
odcudzenia, zničenie, alebo straty evidenčnej známky psa je držiteľ psa povinný
uhradiť za náhradnú známku sumu 1,- €.
§ 5
VODENIE PSA A OBMEDZENIA
1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky
a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať
tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňovať
vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by mohol pes spôsobiť.
2. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba,
ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve a v spoločných
priestoroch obytných domov musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.
3. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva
dohľad.
4. Držiteľ psa a ten kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého
pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol. Ten kto psa vedie, je povinný oznámiť aj adresu trvalého
pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Obecnému
úradu v Chyžnom.
5. Vodiť psa možno len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku alebo psom postroji. Pevnosť
vôdzky a jej dĺžka musí byť primeraná, aby mohla vodiaca osoba ovládať psa v každej
situácii.
6. Ten kto psa vedie, je povinný ho mať v bezprostrednej blízkosti tak, aby odvrátil možnosť
útoku psa.
7. Voľný pohyb psa na verejnom priestranstve bez osoby, ktorá psa vedie, je zakázaný.
8. Zakazuje sa:
a) opustenie psa na verejnom priestranstve bez uviazania o pevný predmet,
b) opustenie nebezp. psa alebo jeho zanechanie bez dozoru na ver. priestranstve
§ 6
Zákaz voľného pohybu psa a zákaz vstupu so psom
1. Zakazuje sa vstup so psom do:
a) prevádzok potravinárskych výrobní,
b) zariadení, ktoré poskytujú služby,
c) do priestorov, kde sídlia orgány štátnej správy a územnej samosprávy,
d) obchodných prevádzkových jednotiek,
e) športových ihrísk, cintorínov a kostolov
2. Tento zákaz sa nevzťahuje na zvláštnych psov uvedených v § 3 ods. 1 bod a), b), c), f) tohto
nariadenia v prípadoch, keď vykonávajú plnenie úloh vyplývajúcich z ich zamerania.
3. Voľný pohyb nebezpečných psov je zakázaný.
§7
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak
a) neprihlási psa do evidencie, prípadne poruší ustanovenie § 4 ods. 4 tohto VZN,
b) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky uvedené v § 5. ods.1. a 2
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
d) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,
e) nezabráni voľnému pobytu psa okrem priestorov na to určených.
2. Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak
a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a
adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
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b) nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo
zvieratá,
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
d) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa,
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
f) ihneď neodstráni výkaly psa, ktorého vedie.
Za priestupok podľa
a) ods. 2 písm. d) až f) obec uloží pokutu do výšky 65,- €
b) ods. 1 a ods. 2 písm. a) až c) obec uloží pokutu do výšky 165,- €.
Obec môže uložiť pokutu do 1 roka odo dňa , keď sa o porušení povinnosti dozvedela,
najneskôr však do 3 rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu
uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 3 tohto paragrafu.
Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje zákon č 71/1967 zb. o správnom konaní.
Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce Chyžné.
§ 8
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Týmto VZN o podmienkach držania psov sa ruší v plnom rozsahu VZN obce Chyžné č. 2/2002
niektorých podmienkach držania psov na území prijaté na riadnom zasadnutí OZ dňa
23.08.2002, uznesením č. 158/2002.
2. VZN č.3/2010 obce Chyžné o niektorých podmienkach držania psov na území obce Chyžné
bolo schválené na riadnom zasadnutí OZ konaného dňa 5.11.2010 v Chyžnom uznesením č.
198/2010.

Ján G r e g u š
starosta obce

